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Itsenäisiä maanviljelijöitä
Viime talvena, pakkasten ja  pyry

jen ollessa kovemmillaan, lähdimme 
me kaksi — Jokirinteen Ranssu ja 
minä — talvikalastukselle Massan 
lappiin.

Jokirinteen Ranssulla on, niinkuin 
tiedätte, oma kiinteimistönsä siellä 
Lapissa, ynnä siihen kuuluva irtaimis
to, johon muun muassa kuuluu mel
koinen varasto talvikalastusvehkeitä.

Te tiedätte kai miten talvikalastus
ta harjotetaan. H akataan avanto 
kyynärän vahvuiseen jäähän, tai pak
sumpaan, jos sattuu olemaan, siihen 
upotetaan ne kojeet joilla talvikalas
tusta harjotetaan ja jäädään odotta
maan punasen lipun kohoam is ta .. .  
Mutta mitäpä siitä selvittelee — tie
täähän tuon taidon jokainen.

Olimme Ranssun kera kalastelleet 
ja tarinoineet.  Enimmäkseen sentään 
tarinoineet,  sillä ilma oli tavallista 
kylmempää ja kalan vietävät eivät oi
kein mielineet täkyä pureskella. Ka
lastuksen päätyttyä ja aterioitua ja  
tupakoitua lähdimme jalan syten lä
himmälle asemalle, sillä hevosella ei 
oikein sattunut pääsemään, kun tiet 
olivat tukossa.

Kahlailimme hangen halki lähim
pään naapuriin ja  siitä yhtä samaa lu
mista taivalta eteenpäin. Naapurin 
kohdalla meidät yllätti Jokelan Oatu 
ja Järvensivun Esa, molemmat vaka
via maanviljelijöitä ja  ammattimiehiä
I.apin raukoilla rajoilla.

Sattui olemaan se aika viime talve
na. jolloin useimmat teh taa t  olivat 
käynnissä vain viisi päivää viikossa; 
mutta se yhteiskunnallisesti tärkeä 
sappa, jossa Jokirinteen Ranssu ja 
minä työnsimme, kävi täy t tä  aikaa.

Esa ja  Oatu työnsivät valitöikseen 
sellaisissa sapoissa joissa viisipäiväi- 
siä viikkoja tehtiin. Kun me kahlai
limme lumessa asemalle päin, jäivät 
he tien vierustalle seisomaan ja n au t
tivat itsenäisyyden tunteista täysin 
siemauksin. Jopa ehätti Esa huuta
maan peräämme, e t t ä : "Kahlailkaa 
vaan Te orjat!  toista se on meidän it
senäisten maanviljelijoitten.”

He olivat näet niitä itsenäisiä 
maanviljelijöitä,

Sen jälkeen on, kuten te  varmaan 
olette huomanneet, jo  lumi sulanut ja  
ilmat lämminneet, ta itavatpa alkaa jo 
uudestaan kylmetä kun aika ehtii, ja  
minä olen sen jälkeen ollut tilaisuu
dessa näkemään paljon itsenäisiä 
maanviljelijöitä, niinkuin luultavasti 
tekin. En tiedä onko teitä kateus rii
vannut näitä itsenäisiä ajatellessa — 
enkä tiedä varmaan jos kadehtin hei
tä itsekään — mutta varma olen, että 
sekä te, että minä olemme usein a ja
telleet itsenäistä maanviljelystä, jossa 
mies ei ole riippuvainen määrätystä 
pillinpuhalluksesta, eikä tarvitse mak
saa korkeita hintoja elintarpeista, 
mutta jossa mies ei Hioin joka viikko 
palkkaa saa — syystä kun sitä ei sillä 
erikoisella yritteliäisyyden alalla ruu- 
kata viikottain maksaa.

Itsenäisistä maanviljelijöistä kuuluu 
kirjotetun paljon kirjoja. Yhden sel
laisen olen minäkin nähnyt. Kuuluu 
kirjotetun aikana jolloin vehnällä ei 
ollut rajahintaa eikä eläinten vilja 
maksanut viidettä dollaria säkki. Sii
hen aikaan kannatti M a in enkin val
tiossa kanoja kasvattaa. Nyt ei kuu
lu kannattavan — kun sakit on kallii
ta nähkääs.

Asiantilan näin perinpohjaisesti 
muututtua lienee sitten minullakin oi
keus kirjot taa maanviljelyksestä — 
hm! niin itsenäisistä maanviljelijöis
tähän sitä minun pitikin kirjottaa. 
M utta asiaan.

H arju lan  M artti .

Massan Lapin tuntevat kaikki new- 
yorkilaisetkin. Eräillä heistä on siel
lä oikein kesähuviloita ja  viime ke
sänä sieltä valtion maalta eräät kesä- 
vieraat,  toiset heistä huvilanomista- 
jia, toiset tavallisia kestivieraita, poi- 
miskelivat sata vartt ia  mustikoita, 
joita “ta lon” poortareille New Yorkis
sa tarjoavat. Se oli kauniisti tehty  — 
seurattava esimerkki voisi sanoa, jos 
sellaista esimerkkiä laajemmissa pii
reissä voitaisiin seurata.
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M utta sitä ei voi. Minä olen näh
nyt täällä Massassa sellaistakin far- 
mikontria jossa mustikat eivät kasva 
valtion maalla eikä missään. Siellä
kin olen tavannut newyorkilaisia; 
mutta luonnollisista syistä he eivät 
ole siellä mustikoita poimineet. Siel
lä, sanoisiko tuota Vermontin Lapiksi, 
on Harjulan Marttikin farmarina, elä
jänä omalla konnullaan.

Martti on entisiä pöydältä istujia. 
Istuskeli a ikansa; leväten aina silloin 
kuin sesonki oli ohitse, tai satutti in 
olemaan lakossa. Sitten eräänä kau
niina kesäpäivänä valtasi farmikuume 
hänet sekä hänen rakkaan aviosiip- 
pansa, ja kun M artt i  on niitä perus
teellisia miehiä, niin lähti hän, kera 
rakkaan aviosiippansa, ulos maaseu
dulle omaa konnua kalastelemaan.

Saapui siippansa kera  hauskamata- 
lan asemalle, jonka ympäristöllä suo
malaisia itsenäisiä maanviljelijöitä 
vuosikymmenen on asustanut. Lähti 
löytöretkelle luoteiseen johtavaa tie
tä myöten. Saapui Harjulaan ja  mie
listyi ensi näkemältä paikkaan niin, 
e t tä  ei hennonnut enää hellittää. Kau
nis se onkin, Martin paikka. H arju l
ta  näkyy selkeän sään vallitessa "puo
len maailmaa”. Näkyy laaksoa ja  
jyrkännettä  ja kaukana etäällä siin
tää, ikäänkun sumun seasta, Valkos
ten vuorten häm ärät  hahmopiirteet.

Ja maata on Martilla viljalti. Suu
reksi sanoisivat sellaisen maatilan 
Massan Lapissa. M utta täällä, missä 
maa on mäkistä ja  maantieteelliseen 
neliömailiin näinollen mahtuu vähin
täin puolitoista mailia kamaraa, jos 
sen tavallisella mittanauhalla maata 
myöten mittaa, täällä on hänen ho
vinsa vain tavallinen — ihan kuin kiu
saksi käy ttävä t siellä sanaa — taval
linen. ..

Oli kaunis kesäpäivä kun minä 
erään kaverin kera satuin Martin 
Harjulaan. Ihailin näköalaa, tähyste- 
lin avaroita kenttiä, jo tka  kasvoivat 
ruohoa, ja  arvostelin Martin viljelyk
siä.

— Mitä pidät tästä  elämästä? ky
syin.

— Mitäpä tästä. Muualla aina pa
rempi kuin meillä. Sehän se tappaa

ihmisellä olemaan johtavana ajatuk
sena aina joka paikassa.

Ej ollut siis tyytyväinen hänkään. 
Tai liekö vaan kateen silmän lumeek
si puhunut. Mene ja  tiedä. Luonnon 
keskellä asuva itsenäinen maanviljeli
jä saattaa  vajota hienoon epäluuloi
suuteen; mutta  yhtä useasti, ehkä 
useamminkin, sa a ttaa  hän olla häm
mästyttävän rehe ll inen .. .

Jä rv en s iv u n  F .*.,.

Se Järvensivun Esa siellä Massan 
Lapissa on niitä tavallista perinpoh- 
jaisempia miehiä hänkin. Kun far
mikuume alkoi saamaan hänet val
taansa, niin ei hän, kuten tässä eräät 
muut, lentänyt suinpäin ensimäiselle 
kalutulle farmille olan takaa y r i t tä 
mään ja  sitten kohtaloaan kiroile
maan, vaan ottipa ja  tutkiskeli asiaa 
perinpohjin ja  laati kaikista ensimäi- 
seksi itselleen teorian, jonka perus
teella sitä niinkuin lähti farmia k a 
lastelemaan.

En välitä tässä ryhtyä selostele- 
maan niitä Esan teorio ita;  laatikoon 
jokainen itselleen teoriat,  ja  jos ei ky
kene, niin laad*ttakoon akallaan. En 
liioin lähde selittämään sitäkään, oli
vatko teoriat tai rahalliset tekijät 
päätekijänä hänen ostaissaan pieni- 
viljelyksensä Massan Lapissa, se vaan 
olkoon sanottu, e t tä  niin sitä pärjää 
Esa kun suurtilallisemmatkin.

Yhden harannon  lienee Esa tehnyt, 
joka havainto muuten näyt tää  ole
van sangen yleinen massalaisilla 
maanviljelijöillä; sen nimittäin, että 
pitää sitä itsenäisen maanviljelijän 
joskus vähän kapitalistejakin palvel
la, käymällä tehtaan päivätöissä, jo t
tei kokonaan m enetä luokkakäsityk- 
siään. Siitä kapitalistien palveluk
sesta on sitten myöskin seurauksena 
eräs toinen hyvä puo l i : säilyttää ra- 
hantuntemuksen, joka ei nyt luokka- 
taistelukannalta katsoen ole niinkään 
perin tärkeä, m utta  sitä tärkeämpi 
eräältä  toiselta kannalta  katsottuna.

Järvensivun Esan itsenäiselle pieni- 
viljelykselle muuten poikkeaa mieli- 
hyvällä. En ole sa ttunut tiedustele
maan miten paljon satoa hän vuosit
tain korjailee tilaltaan, mutta sen o-
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Ien nähnyt, e t tä  melkoisen varaston 
kiviä hän on saanut kokoon. Siinäpä 
sitä sitten satoa onkin, joka ei kire- 
ämmälläkään ajalta loppuun kulu.

Esan varastoja katsellessa tekisi 
mieli sanoa: älkää kasatko omaisuut
ta  jota  koi syö ja  ruoste raiskaa vaan 
kerätkää kiviä läjään niinkuin Esa
kin, ne eivät kulu iki päivänä, ellei 
valtion konkreetti t ie tä  jouduta varas
tojen sivu rakentamaan.

Niitä kivivarastoja keräillessään on 
Esa sa ttunut löytämään jonkuuverran 
ruokamaata, kivien rakoloista, jossa 
hän sitten yh tä  ja  toista viljelee. 
Eräät tietoviisaat kertovat näiden ki
vien raoista  keräiltyjen maitten kas
vavan hyvin. Minä en tiedä, sillä, ku
ten jo sanoin, en ole Esalta udellut 
miten hyvää sa toa hän tavallisesti 
saa. Minusta näy t tää  niinkuin kivien 
kasaaminen olisi hänen tärkein  teh
tävänsä ja  viljelys vain sivuasia. Jo 
ku toinen saattaa  olla toista mieltä 
asiassa. Mene ja tiedä kuka 011 o i
keassa. Sen vaan tiedämme, että ma
ku on erilainen.

1
R esu lan  Iisakka.

Kun hauskamatalan asemalta kulje
taan sitä tännimmäistä tie tä myöten 
sen mäen yli ja taas mäen yli ja  vielä 
jälleen mäen yli, niin tullaan siihen 
laaksoon, josta  sitten aletaan kivuta 
ylös Resulan Iisakan itsenäiselle 
maa 11 vi lj ely ksell e.

On siltä Iisakalla toinenkin nimi, ja 
ta itaa silla Iisakan paikallakin olla 
toinenkin nimi, m utta resulaksi sen 
Iisakan ty tä r  ‘Visiitti," vähän jälkeen 
kun Iisakka paikan osti, ja  minusta 
näyttää, että  nimi se on Resulakin, 
joten olkoon menneeksi. Sillä ni
mellä sitä I isakkakin minulle mainit
si, kun tässä viime kesänä kävisin  hä
tien tilaansa katselemassa.

Resula muutoin oli tila josta  ei kan
nata leikkiä laskea. Kaksikymmentä 
vuotta kertoi Iisakka sen olleen ilman 
asnjata. Aikoinaan on tila ollut mi
tä  parhaimpia paikkakunnalla. Sitä 
osottavat vieläkin asuntorakennus 
parine “vaijeripleisseineen” ja muine 
kom m ervenkkineen... Mutta hieman 
ränsistynyt se oli kun Iisakka siihen 
isännäksi ryhtyi. Vaan eipä tuo ollut

kalliskaan. Iisakalla kun sattui pank
kitili olemaan hieman laihanlainen 
siihenaikaan kun hän itsenäistä 
maanviljelystä katseli, niin oli Resu
la noin niinkuin sopiva kauppa, ja 
siksi hän sen osti.

Ja yrite ttyään vuoden ajan paisut
taa pan k kitillään, työntämällä kapita
listien grottemyllyssä, joka yritys ei 
kuitenkaan sanottavaa satoa tuo t ta 
nut, lähti Iisakka eräänä kauniina ke
vätpäivänä omalle tilalleen, jossa hän 
sen jälkeen on uskollisesti pysynyt.

Ei ollut sato erit täin runsas omalla 
tilallaankaan ensimäisenä vuotena, 
jollei se olisi ollut niin tavattoman 
runsas grottemyllyissäkään. Maat oli
vat kalutut ja  kun Iisakka niihin sie
mentä sirotteli, niin saipa syksyllä 
niittää jotakin — m utta ei aivan sitä 
samaa lajia jota oli kylvänyt.

Seuraavana vuonna, kun kar ja ta
loudesta oli kertynyt lantaa ja  sitä 
oli sekoitettu maahan ennenkuin sii
hen siemeniä siroiteltiin, sai Iisakka 
sitä mitä oli kylvänytkin, jopa monin
kertaisesti, niinkuin sanassa luvataan.

Tiukalle se otti itsenäinen maan
viljelys ensimäisinä vuosina. Tulipa 
Iisakalle kerran mieleen sellainenkin 
tuuma, et tä  grottemyllyyn olisi men
tävä takasin, vaikkapa vain lyhem- 
mäksi ajaksi — sitä pankkitiliä pai
suttamaan.

Tätä  tuumaa to teuttaakseen käväsi 
hän jo paasilta työtä kysymässä, vaan 
et onneksi sattunut saamaan sitä sillä 
kertaa. Ja kun hän palasi Resnlaan, 
sitä sopivaa alkaa odottamaan, niin 
kaateli hän odotellessaan vähän kuu
sipuita omasta metsästään ja  kuljetti 
niitä asemalle omalla hevosellaan ja 
havaitsi,  e ttä  silläkin keinoin voi pai
suttaa pankkitiliään, ainakin yh tä  hy
vin kuin käymällä grottemyllyssä 
päivätöissä.

Ja grottemyllyyn meno jäi sillä ker
taa  ja  ainiaaksi.

"Ennen minä hivutan itseni kuoli
aaksi omalla tilallani kuin käymällä 
grottemyllyssä päivätöissä”, päätteli 
Iisakka.

Ja  päätöksensä on hän tähän saak
ka pitänyt.

Ja siltä näytti, kun hänen hom
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miaan silmäilin, että hän aikoo p ää
töksensä pitää vastaisuudessakin.

Ja maanviljelyksen kannalta kat
soen on sellainen päätös kieltämättä
hyvä.

Olisiko vielä muita kantoja o te t ta 
va huomioon tä tä  osiaa arvosteltaissa 
en tiedä, mutta siitä olen vakuutettu, 
että jos kalutulla farmilla aikoo elä

mänsä tehdä, niin kyllä lisakan pää
tös on kaikista pätevin.

Sillä jos grottemyllyyn alkaa far
milta palata, niin saattaa  se pian ve
tää puoleensa.

Kun an taa  paholaiselle sormensa 
n iin . . .

Niin on monelle itsenäiselle farma
rille käynyt. — Kokelas.

Onko se vastaus
Kirj. H enrich Heine.

Suoni. Jussi Raitio.

Nuo pyhät vertaukset jätä vihdoin 
ja samoin hurskaat arvelusi nuo, 
ja vihdoin kirottuihin kysymyksiin 
sä näihin suora vastaukses suo:

Mies kelpo miksi verta vuotain laahaa 
ja sortuu taakkojensa ristin alla. 
kun taasen onnellisna lurjus elää 
ajaen hevosella korskealla?

Miss’ ompi siihen syy?— Vai juma
lamme

eikö kaikkivaltainen oo vainen?
Tai hänkö hullutusta moista halaa?
— Se oisi hävyttömyys taivahainen.

Siis aina kysymme me, kunnes vihdoin 
suumme aukene et hetkeksikään, 
kun toLet tukkivat sen kanssa mullan. 
— Mut onko, onko, vastaus se mikään?

Dl


